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Iluminat de birou îmbunătă?it, 

deoarece confortul contează
Lampa de birou Crane cu LED de la Philips este echipată cu lentila optică în formă de fagure 
care asigură claritatea luminozită?ii ?i este proiectată să reducă efectul de orbire. Variatorul 
culisant intuitiv ?i încărcătorul prin USB asigură confort ?i comoditate la îndemâna dvs.

U?or de experimentat
• Port USB integrat
• Lumină direc?ională flexibilă
• Tehnologie a lentilei în formă de fagure

Lumină cu LED-uri avansate
• Eficient energetic ?i mai durabil
• Tehnologie LED

Control
• Întrerupător pe bază
• Variator culisant pentru reglarea luminozită?ii pe 5 niveluri



 Port USB integrat

Lampa de birou multifunc?ională de la Philips este 
echipată cu porturi USB încorporate pentru a-?i 
permite să încarci smartphone-urile ?i alte 
dispozitive, pentru un plus de confort.

Lumină direc?ională flexibilă

Corpul de iluminat î?i permite să schimbi direc?ia 
luminii în func?ie de nevoile tale.

Eficient energetic
Becurile economice de la Philips ajută la conservarea 
energiei ?i la reducerea facturilor de energie 
electrică, în timp ce î?i permit să contribui la 
protejarea mediului.

Tehnologie LED
Produsele LED asigură emisii minime de căldură, 
pentru a-?i permite să îl manevrezi în siguran?ă, fiind 
rece la atingere.

Întrerupător pe bază

Întrerupătorul acestui corp de iluminat este amplasat 
pe bază, la îndemâna ta.

Variator culisant pentru reglarea 
luminozită?ii pe 5 niveluri
Variatorul culisant intuitiv pentru reglarea 
luminozită?ii, pe 5 niveluri, î?i oferă un nivel superior 
de control pentru a crea ambian?a luminoasă de care 
ai nevoie.

Tehnologie a lentilei în formă de fagure
Lumina este propagată printr-o serie de mai multe 
micro-lentile în formă de fagure, pentru a crea un 
flux luminos uniform care reduce efectul de orbire 
indirectă ?i asigură o lumină confortabilă.
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Specificaţii
Design ?i finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: negru

Dimensiunile ?i greutatea produsului
• Înăl?ime: 40,2 cm
• Lungime: 12,9 cm
• Lă?ime: 40,2 cm
• Greutate netă: 1,073 kg

Specifica?ii tehnice
• Alimentare de la re?ea: Interval 100 V - 240 V, 50 - 

60 Hz
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
• Număr de becuri: 1
• Puterea becului inclus: 4 W
• Culoare lumină: alb rece
• Flux luminos total al instala?iei de iluminat: 250 lm
• Instala?ie de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• Durata de via?ă de până la: 15.000 ore
• Cod IP: IP20, protec?ie împotriva obiectelor mai 

mari de 12,5 mm, fără protec?ie împotriva apei
• Clasa de protec?ie: II - izola?ie dublă
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradi?ional 

de: 4 W

Service
• Garan?ie: 5 ani

Dimensiunile ?i greutatea ambalajului
• Înăl?ime: 45,6 cm
• Lungime: 19,6 cm
• Lă?ime: 16,6 cm
• Greutate: 1,614 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Birou de acasă, Cameră 

de zi ?i dormitor
• Tip: Lampă de masă
•
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